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2018 рік у науковому житті України став щедрим на ювілейні дати. Сторіччя з дня 

заснування відзначали Національна академія наук України, архівні установи, чимало 
управлінських структур. Їх заснування відбулося в ході Української революції 1917 
– 1921 рр. на хвилі національного піднесення. Полтавський національний педагогіч-
ний університет імені В.Г. Короленка у своєму складі також має структурні підроз-
діли, які подолали столітню межу своєї діяльності: історичний та філологічний 
факультет. 6 жовтня 1918 р. у Полтаві на урочистому засіданні було оголошено про 
відкриття історико-філологічного факультету, а 29 жовтня Міністерство народної 
освіти Української держави затвердило його статут. 

 До цієї важливої дати була приурочена Всеукраїнська наукова конференція з між-
народною участю «Четверті Череванівські наукові читання». Наукове зібрання було 
проведене на базі ПНПУ імені В.Г. Короленка 25–26 жовтня 2018 р. вже вчетверте. 
Серед співорганізаторів конференції – Національна спілка краєзнавців України 
(НСКУ) (голова – д. і. н., член-кор. НАН України, проф. О.П. Реєнт) та Полтавська 
обласна організація НСКУ. Традиційно учасники конференції вшанували пам'ять 
проф. А.С. Череваня. З доповіддю про наукову спадщину вченого на пленарному засі-
данні виступила його учениця, д. і. н., проф. Г.Т. Капустян.  
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Конференцію відкрив ректор ПНПУ імені В.Г. Короленка, д. ф. н., проф. М.І. Сте-
паненко. У вітальному слові він наголосив, що історичний факультет у всі часи був 
своєрідним лакмусом, за яким визначали діяльність усього університету. Відзначивши 
результативність наукових зібрань, які проходять на історичному факультеті, проф. 
М.І. Степаненко зауважив, що сьогодні як ніколи є нагальною потреба у вивченні 
освітніх традицій на теренах України. 

У роботі наукової конференції взяли участь понад 80 учасників. Серед них знані 
дослідники вітчизняної історії з багатьох міст України – Києва, Харкова, Одеси, Ні-
жина, Чернігова, Сум, Львова, Вінниці, Кременчука. До учасників доєдналися також 
науковці з міст Мюнхен (Німеччина) та Мозир (Республіка Бєларусь). Виступи допо-
відачів на пленарному засіданні були сконцентровані на проблемах університетської 
освіти. Зокрема доповідь О.П. Реєнта (Київ) «Історія університетської освіти в Україні 
через призму історико-краєзнавчих досліджень» мала методологічний характер. Ви-
сокий інтерес слухачів викликав виступ к. геогр. н. Л.М. Булави (Полтава) «Викладач 
історії та географії на тлі епохи». 

Дослідники зосередили свої виступи в таких секціях: 1. Соціально-економічні та 
суспільно-політичні проблеми історії України. 2. Теоретичні і прикладні проблеми 
розвитку історичного краєзнавства та регіоналістики. 3. Культурологічні, археоло-
гічні, демографічні, етнографічні, географічні аспекти краєзнавчих досліджень. 4. 
Роль музеїв у розвитку історичного краєзнавства Полтавщини. 5. Освіта на Полтав-
щині в історичній ретроспективі. Проведена конференція, що має краєзнавчу спрямо-
ваність, дала можливість дослідникам привернути увагу до маловивчених аспектів, 
зіставити факти і явища для більш широких узагальнень. Так, на засіданні 5-ї секції 
жваву дискусію викликали виступи к. і. н. І.О. Сердюка, О.В. Тєвікової, А.В. На-
радька.  Чимало запитань було поставлено також д. і. н. Д.В. Ведєнєєву за матеріалами 
виступу на тему «Науково-педагогічна діяльність з підготовки кадрів органів держ-
безпеки в Українській РСР (1945 – 1991 рр.)».  

Учасники конференції з великим інтересом ознайомилися з опублікованим нау-
ковим виданням «Історичний факультет Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка: збірник матеріалів і біобібліографічні покажчики» 
(Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 456 с.). Також за матеріалами конфе-
ренції виданий збірник наукових статей. 
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